
Hợp tác Viện trợ Vốn vay 

Viện trợ Vốn vay dành cho Việt Nam năm tài khóa 2016 (một dự án) 

Ký kết và trao đổi công hàm (E/N) 

 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 

 

1. Từ lúc 16:30 ngày 6 tháng 9 (Thứ Ba), tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lễ ký kết và 

trao đổi công hàm trao đổi của Chương trình “Hỗ trợ kinh tế và Tăng cường Năng lực cạnh 

tranh (Economic Management and Competitiveness Credit” (Chu kỳ 3) (11 tỉ Yên) với sự 

tham gia của Ông Fukada Hiroshi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và 

Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

2. Chương trình này là chương trình vốn vay hỗ trợ việc thực hiện chắc chắn những cải cách về 

các chính sách, cơ chế liên quan đến quản lý kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh của 

Chính phủ Việt Nam thông quan hỗ trợ tài chính và đối thoại chính sách v.v…, góp phần 

vào sự phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo v.v…của Việt Nam. 

 

3. Tại buổi lễ, Đại sứ Fukada đã phát biểu: để phát triển hơn nữa kinh tế của Việt Nam với tiềm 

năng to lớn, điều quan trọng là Chính phủ Việt Nam và khu vực doanh nghiệp nhất trí đoàn 

kết cùng thúc đẩy đào tạo nhân lực cũng như tích lũy công nghệ, những lĩnh vực mà phía 

Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ.  

 

4. Đáp lời, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung phát biểu cảm ơn sự đóng góp to lớn của Nhật Bản 

đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam từ trước đến nay với tư cách là nhà tài trợ 

lớn nhất đối với Việt Nam, đồng thời bày tỏ rằng phía Việt Nam sẽ sử dụng hiệu quả, phù 

hợp và minh bạch nguồn viện trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam nói 

chung và chương trình này nói riêng. 

 



 

Ảnh: Đại sự Fukada (phía trái) và Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung (phía phải) tiến hành trao đổi 

công hàm 

 


